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a) Competències transversals

Decret
d’establiment del títol de
bàtxelor en dret

Decret
d’establiment del títol de
bàtxelor en dret

1. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en llengües pròpies
com en d’altres.

Exposició de motius

Article 1
Establiment del títol de bàtxelor en dret

2. Resoldre situacions conflictives o
problemàtiques amb decisió i criteris objectius.

Tal com preveu l’article 8 de la Llei
12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de
l’ensenyament superior, el Govern és
competent per establir les titulacions de
qualsevol grau, que tenen caràcter estatal. Així mateix s’hi indica que els títols
són expedits pel ministre competent en
matèria d’universitats.
D’altra banda, tal com s’expressa al
títol preliminar de la mateixa Llei, un
dels objectius de l’ensenyament superior
és adaptar-se a l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior.
Així, segons l’article 65 de la mateixa
Llei, les titulacions universitàries estatals
s’estructuren sobre la base dels cicles establerts en el marc del sistema europeu
d’ensenyament superior. El primer cicle
condueix al grau de bàtxelor, el segon al
de màster, i el tercer al de doctor.
Finalment, l’article 64 de la Llei d’ordenació de l’ensenyament superior estableix que el ministeri competent en
matèria d’universitats i la Universitat han
d’adoptar totes les mesures necessàries
perquè l’ensenyament superior de caràcter públic s’adeqüi a l’Espai Europeu de
l’Ensenyament Superior, creat a partir de
l’anomenat Procés de Bolonya.
Aquest títol, doncs, neix com una resposta a la necessitat de formar professionals amb uns coneixements bàsics en el
camp del dret i conté diversos àmbits
temàtics. Per això, es pretén que el títol
de bàtxelor en dret, amb els seus nous
continguts, proporcioni una formació
–tant teòrica com fonamentalment pràctica– multidisciplinària i general que estigui en consonància amb l’especificitat
del dret andorrà, i doti els titulats d’un
perfil versàtil, adaptable a una oferta laboral cada vegada més diversa, cosa que
per si mateixa ja en justifica la necessitat.
Amb això pretenem que el títol sigui més
ben comprès i valorat pels potencials
contractadors.
D’acord amb aquestes consideracions,
el Govern, en la sessió del 8 d’abril del
2009, a proposta del ministre responsable d’universitats, aprova aquest

D’acord amb l’article 64 de la Llei d’ordenació de l’ensenyament superior, s’estableix el títol universitari de primer
cicle, de caràcter estatal i amb validesa a
tot el territori andorrà, de bàtxelor en
dret.
Article 2
Requisits per obtenir el títol
L’obtenció del títol de bàtxelor en dret
requereix:
a) Haver superat tots els crèdits del pla
d’estudis corresponent aprovat pel
Govern.
b) Haver dipositat els drets d’expedició del títol corresponent.
Article 3
Competències professionals
D’acord amb l’article 3, apartat e), de
la Llei d’ordenació de l’ensenyament superior, l’obtenció del títol de bàtxelor en
dret atorga les competències professionals per exercir les tasques adaptades als
perfils següents:
1. Quadres intermedis a les empreses.
2. Quadres intermedis a les administracions públiques.
3. Oficial a la Batllia.
4. Empleat en gestories.
Article 4
Programes de formació
Els programes de formació han d’especificar les competències professionals
que ha d’adquirir l’aspirant al títol i han
de determinar les assignatures a través
de les quals es desenvolupen, així com
les competències específiques i els criteris d’avaluació.

3. Ser capaç de treballar en equip i en
xarxa en un entorn virtual.
4. Adquirir capacitats de cerca, gestió i
ús de la informació.
5. Ser capaç d’usar i aplicar les TIC en
l’àmbit acadèmic i professional.
6. Identificar i explotar una oportunitat
comprometent els recursos necessaris i
assumint el risc que comporti amb l’objectiu de realitzar un projecte viable i sostenible per un mateix en el si d’una
organització existent.
7. Aprendre, actualitzar-se i poder
aprofundir en coneixements permanentment.
Interpretar i aplicar els coneixements
d’acord amb els valors ètics.
b) Competències específiques
1. Cercar, obtenir i fer ús de les fonts
jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
2. Comprendre les formes de creació
del dret, la seva evolució històrica i la
seva realitat actual.
3. Conèixer i comprendre les fonts del
dret d’Andorra i les especificitats del seu
ordenament jurídic.
4. Identificar els principis jurídics, així
com les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
5. Conèixer i interpretar els textos
jurídics des d’una perspectiva interdisciplinària, utilitzant els principis jurídics
com a eina d’anàlisi.
6. Aplicar els principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics, i argumentar en l’entorn professional.

Article 5
Competències bàsiques mínimes

7. Ser capaç de desenvolupar un discurs jurídic estructurat correctament, tant
de manera oral com escrita.

S’han de garantir, com a mínim, les
competències bàsiques següents, que
han de ser avaluables:

8. Analitzar la realitat social des de la
perspectiva del dret com un sistema regulador de les relacions socials.
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Article 6
Nombre de crèdits

la del conductor, portin el tacògraf digital.

El títol de bàtxelor s’atorga havent superat 180 crèdits distribuïts en sis semestres amb una càrrega de 30 crèdits
cadascun.

Les targetes digitals que enregistren
les activitats dels actors del transport
(empresa, conductor, tècnic de taller,
agent de control), són inserides al
tacògraf digital i subministrades per les
administracions de cada país.

Article 7
Sistema de crèdit europeu
La formació està basada en el crèdit
europeu. El crèdit europeu es defineix
en relació amb la càrrega total de feina
que ha de dur a terme l’estudiant per superar cadascuna de les unitats de les matèries. Seixanta crèdits europeus
representen el volum total de treball
d’un estudiant a temps complet durant
un any acadèmic, incloses les hores d’estudi i de preparació autònoma.
Article 8
Tipus de crèdit
Els crèdits es poden repartir en obligatoris, optatius i de lliure elecció. El percentatge de formació optativa pot ser
fins a un màxim del 15% i el de lliure
elecció del programa pot ser fins a un
màxim del 10%.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 8 d’abril del 2009
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern en funcions

Decret
d’aprovació del Reglament
regulador de les targetes i
dels tacògrafs digitals
Exposició de motius
La normativa en matèria de transports
de la Unió Europea obliga que a partir de
l’1 d’abril del 2006 tots els vehicles de
nova matriculació de transport de mercaderies de més de 3.500 quilograms de
pes màxim autoritzat i els de transport de
passatgers de més de deu places, inclosa

L’Acord europeu relatiu al treball dels
equips de conducció dels vehicles que
fan transports internacionals per carretera (en endavant, AETR), el qual s’aplica a
Andorra des del 12 d’agost de 1997, obliga tots els països membres del mateix
Acord a instal·lar el tacògraf digital als
vehicles de nova matriculació el 16 de
juny del 2010, com a molt tard.
La Llei sobre les condicions per a
l’exercici de l’activitat de transport i de
disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera, del 4 de
novembre de 1993, obliga tots els vehicles de transport esmentats anteriorment
a disposar d’un aparell de control que registri les activitats del conductor. Atès
que l’Administració andorrana encara no
subministra les targetes digitals, tots els
vehicles que s’importen a Andorra, tot i
que disposen de tacògraf digital, l’han de
substituir per un d’analògic, fet que representa un cost suplementari important
per al transportista.
Avançant-nos a l’obligació prevista a
l’AETR, l’adaptació de la normativa nacional a la normativa de la Unió Europea
dóna més facilitats tècniques i econòmiques al transportista andorrà en el moment de la compra d’un vehicle de nova
matriculació.
A proposta del Ministeri d’Economia i
Agricultura, el Govern, en la sessió del 8
d’abril del 2009,

Decreta
Article únic
S’aprova el Reglament regulador de
les targetes i dels tacògrafs digitals, que
entrarà en vigor sis mesos després de ser
publicat al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.
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Reglament
regulador de les targetes i
dels tacògrafs digitals
Article 1
Objecte
Aquest Reglament té per objecte fixar
les condicions d’atorgament i d’utilització de les targetes i dels tacògrafs digitals
en els vehicles pesants de nova adquisició.
Capítol primer. Tacògraf i targeta
digital
Article 2
Conceptes de tacògraf i de targeta
digital
El tacògraf digital és un aparell destinat a ser instal·lat en vehicles de transport per carretera amb la finalitat
d’indicar, registrar i emmagatzemar les
dades referents al funcionament d’aquests vehicles i de determinar els temps
de treball dels conductors.
La targeta digital és una targeta que
s’utilitza amb el tacògraf digital. La targeta identifica el titular i permet l’emmagatzematge i la transferència de dades.
Les condicions d’instal·lació, verificació i calibratge estan recollides a l’AETR.

Secció primera. Conceptes i
classes de targeta de tacògraf
digital
Article 3
Classes de targetes de tacògraf digital
Les targetes digitals són lliurades pel
ministeri encarregat del transport i n’hi
ha de quatre tipus: targeta de conductor,
targeta d’empresa, targeta de taller i targeta de controlador (personalitzada o
per servei).
La targeta de conductor és la targeta
que identifica el conductor personalment i permet emmagatzemar dades sobre la seva activitat.
La targeta d’empresa és la targeta lliurada al titular o llogater del vehicle equipat amb tacògraf digital. Identifica
l’empresa i permet visualitzar, transferir i

